
 

 

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 3Tm 
 

 

 

 

 

Datum:   23 september 2022 

Kenmerk: 22230047/FIL 

Betreft:  Rock Your Life, tto-project LOB 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 

Vanwege het succes van de eerste editie vorig jaar, zullen wij ook nu met de tto-leerlingen uit 3tm 
deelnemen aan het Engelstalige LOB-traject, Rock Your Life (RYL). RYL is een internationaal project 
dat leerlingen wil helpen om gebruik te maken van alles wat zij in zich hebben om uiteindelijk te 
kunnen worden wie zij willen zijn en hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Bij RYL worden 
onze tto-leerlingen uit 3 mavo gekoppeld aan studentmentoren uit het vervolgonderwijs, in ons geval 
de Middelbare Hotelschool Amsterdam. Rock Your Life is een verplicht onderdeel voor tto-leerlingen 
en telt mee voor het vak EIO.  
 
Het programma  
Het programma van RYL duurt een half jaar en is opgebouwd uit een drietal fasen. 
In de eerste fase wordt vooral gewerkt aan het opbouwen van een goede band tussen de 
studentmentoren en de leerlingen. Er vindt een matchingsbijeenkomst plaats waar de leerlingen 
worden gekoppeld aan een studentmentor en samen stellen zij doelen op om zoveel mogelijk uit dit 
traject te kunnen halen. Ook vinden er coachgesprekken plaats die de leerlingen en hun 
studentmentoren zelf inplannen.  
 
In de tweede fase gaan leerlingen echt aan het werk om hun gestelde doelen te bereiken. Leerlingen 
worden uitgedaagd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst. In die fase 
zullen zij tijdens een workshop een persoonlijk profiel samenstellen, waarbij zij door middel van 
verschillende activiteiten hun talenten, interesses en ambities in kaart brengen. Er wordt een directe 
koppeling gelegd met toekomstige beroepsrichtingen waar die persoonlijke talenten, interesses en 
wensen het best tot hun recht komen. De uitdaging is om iets te vinden waar zij van nature dus al 
goed in zijn en wat zij ook nog interessant vinden, zodat zij hier echt in hun kracht kunnen komen en 
hopelijk een mooie toekomst tegemoet gaan. Uiteraard wordt dan ook gekeken welke vervolgstudies 
hen kunnen helpen om daar te komen.   
 
In de laatste fase wordt het programma afgerond met een concreet plan met stappen hoe zij dit 
kunnen bereiken en hun dromen kunnen waarmaken. In deze fase volgen zij nog een 
sollicitatietraining om zichzelf te leren presenteren, zodat zij nog succesvoller kunnen zijn op de 
arbeidsmarkt en volgen tot slot een workshop waarbij zij leren hoe zij zichzelf kunnen blijven 
motiveren en hoe zij kunnen omgaan met tegenslagen.    
Tot slot wordt het programma in stijl afgesloten bij de Hogere Hotelschool zelf. Leerlingen 
presenteren dan hun ontwikkelingstraject wat zij tijdens de RYL hebben doorlopen en hopelijk weten 
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zij vervolgens ook meer over hun eigen talenten, vaardigheden, interesses en doelen op het gebied 
van studie en werk.  
 
Meet & Match  
De eerste bijeenkomst van RYL vindt plaats op donderdag 6 oktober van 15.30 tot circa 18.30 uur. 
Op deze dag vindt de matchingsbijeenkomst plaats. Er worden allerlei kennismakingsactiviteiten 
georganiseerd waar zowel leerlingen als de studentmentoren aan meedoen. Tijdens die avond zijn de 
decaan, mevrouw Filius, de coördinator, de heer Joost en de conrector, meneer Van het Kaar ook 
aanwezig. Door school worden pizza’s verzorgd. Aan het eind van de Meet & Match mogen 
leerlingen hun voorkeuren voor een studentmentor aangeven en uiteindelijk wordt er dan een 
indeling gemaakt. Aangezien dit een verplicht traject is, is het van belang dat alle tto-leerlingen 
aanwezig zijn. Mocht uw zoon of dochter onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij om zo snel 
mogelijk contact op te nemen met de coördinator, de heer Joost.  
 
Aangezien er gewerkt wordt met studenten met roosters die pas later in het schooljaar bekend 
worden gemaakt, zijn de data voor de overige workshops nog niet vastgelegd. Leerlingen worden 
uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als een nieuwe datum bekend is.  
 
Studentmentoren 
De studentmentoren hebben een training doorlopen om leerlingen te kunnen coachen. Gedurende 
het traject krijgen zij ook regelmatig eigen trainingen en er wordt met de organisatie en met onze 
eigen mentoren van school gesproken over eventuele lastige situaties. Vanuit het team van RYL zijn 
er coördinatoren aanwezig die hier gespecialiseerd in zijn en die dan samen met alle partijen naar 
een passende oplossing zoeken. Wij vragen leerlingen om zelf ook altijd aan de bel te trekken als er 
iets niet goed gaat, bijvoorbeeld in het contact met hun studentmentor. Zij geven dit in eerste 
instantie aan hun eigen mentor van school aan.     
 
 
Wij wensen alle leerlingen een leerzaam, zinvol en hopelijk ook interessant en leuk traject toe 
waarbij zij hun tto-skills in de praktijk kunnen brengen en waar zij geïnspireerd worden om dit, indien 
gewenst, ook in te zetten bij het uitstippelen van een carrièreplan voor hun toekomst.  
 
Mochten er vragen zijn over het RYL-project, dan kunnen jullie contact opnemen met 
ondergenoemden.     
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Michael Joost  Coördinator 234 mavo 
Joost van het Kaar Conrector brugklassen en 234 mavo  
Marjolijn Muller Coördinator TTO mavo  
Anouk Filius  Decaan  
 


